
Fag: Dansk 
 

 

Kort beskrivelse af faget 

Dansk er et humanistisk fag. Det beskæftiger sig med analyse, fortolkning og formidling af 

tekster i form af litteratur, sprog og medier fra saga til SoMe.  

Danskfagets formål er at undersøge ældre og nyere tekster, udvikle en kritisk-analytisk sans 

og give perspektiv på verden. 

 

Fagets metoder  

Materiale 

I dansk arbejdes der med mange forskellige typer tekster og genrer, fx novelle, digt, roman, 

reportage, essay, manuskript, film, podcast, hjemmeside, sms, kommentartråde og billeder.  

 

Begreber 

Analyse betyder, at man undersøger tekstens enkelte dele fx komposition, 

personkarakteristik og miljø 

Fortolkning betyder, at man samler tekstens enkelte dele igen for at forme en ny forståelse 

af helheden fx ved at afkode tema og budskab.  

Perspektivering betyder, at man læser og forstår teksten i en større sammenhæng, fx ved at 

sammenligne med andre tekster, andre opfattelser eller den historiske og samfundsmæssige 

sammenhæng den er skrevet i.  

 

Fagets tre hovedområder og metoder 

Litteratur  

Analyse og fortolkning af litterære genrer som fx romaner, noveller og lyrik.   

Relevante litterære metoder, man kan møde og anvende i arbejdet med litteratur:  

- Den biografiske metode med fokus på bl.a. analyse af tekster med fokus på forfatteren 

- Den psykoanalytiske metode med fokus på bl.a. analyse af tekster med fokus på at 

undersøge ubevidste lag, fx ved brug af Freuds personlighedsmodel eller Jungs arketyper  

- Nykritisk metode med fokus på bl.a. analyse af tekstens dele til en samlet helhed, 

uafhængig af forfatter og periode 

- Strukturalistisk metode med fokus på bl.a. analyse af teksten som et system af sprog, 

modsætninger og strukturer gennem anvendelse af modeller (fx aktantmodellen og 

kontraktmodellen).  

- Socialhistorisk og ideologikritisk metode med fokus på bl.a. analyse af teksten med fokus 

på samspillet med den tid og det samfund teksten er skrevet i. 

 

Sprog 

Analyse og fortolkning af litterære, sproglige og mediemæssige genrer, fx taler og artikler.  

Relevante sproglige metoder man kan møde og anvende i arbejdet med sprog:  

- Retorisk analyse med fokus på bl.a. teksten intention og anvendelse af appelformer  

- Kommunikationsanalyse med fokus på bl.a. forholdet mellem afsender og modtager samt 

faglig formidling 

- Samtaleanalyse med fokus på bl.a. sproghandlinger, høflighed og samarbejde 

- Argumentationsanalyse med fokus på bl.a. påstand, belæg, argumenttyper og 

argumentationskneb  

- Diskursanalyse med fokus på ordenes betydning og magt. 

 



Medier 

Analyse og fortolkning af mediegenrer som aviser, film, dokumentar, podcasts, reklamer, radio 
og billeder.   

Relevante mediemæssige metoder man kan møde og anvende i arbejdet med medier:  

- Dokumentaranalyse med fokus på bl.a. autenticitetsmarkører og filmiske virkemidler 

- Filmanalyse med fokus på bl.a. dramaturgi og filmiske virkemidler  

- Billedanalyse med fokus på bl.a. billedkomposition, perspektiv og farver 

- Reklameanalyse med fokus på bl.a. argumentation og billedanalyse.  

 

 

Dansk i SRP og SSO 

Faget dansk kan indgå som et humanvidenskabeligt fag i SRP og SSO. Hvilke danskfaglige 

metoder man anvender, afhænger af om man arbejder inden for det litterære, det sproglige 

eller det mediemæssige perspektiv. Ofte vil man belyse en tekst ud fra mere end bare et 

perspektiv og dermed også anvende flere metoder.  

Ift. SRP er det vigtigt, at man reflekterer over de metoder, der kommer i spil i SRP-opgaven. 

Man skal kunne stille kritiske spørgsmål til de metoder, man anvender.  

 
 

 


